
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

O CORPORATE CAR SHARING É A SOLUÇÃO DE MOBILIDADE PARA 
EMPRESAS SIMPLES E SEGURA 

  
“Estamos muito orgulhosos de ter escolhido um parceiro confiável e credível como a Targa Telematics para este importante 
produto, que com as dificuldades dos transportes públicos nesta fase de reabertura, pode dar uma contribuição concreta para a 
mobilidade e a recuperação desejada do sector automóvel neste país e para a economia em geral " - Alberto Viano, CEO da 
LeasePlan Italia. 
 
 
O CLIENTE 
 

 

Empresa: LeasePlan Italia 
Sede: Roma, Itália 
Sector de atividade: Aluguer de automóveis  
Ano de fundação: 1991  
Colaboradores: 500 
Website: www.leaseplan.com 

A LeasePlan é um dos principais intervenientes no 
mercado dos serviços de aluguer e mobilidade a longo 
prazo em Itália. Atua em dois mercados principais: o Car-
as-a-Service para os automóveis novos e o mercado dos 
automóveis usados de alta qualidade com 3 a 4 anos 
através do CarNext.com. Atualmente, gere 1,9 milhões 
de veículos em mais de 30 países. 

 
 
O OBJETIVO 
 
Com a missão de fornecer tudo o que é "what’s next” no sector da mobilidade, a LeasePlan quer propor no mercado o Corporate 
Car Sharing projetado para empresas que procuram meios seguros e acessíveis para o deslocamento dos seus funcionários não 
designados para automóveis da empresa. As tecnologias e aplicações desenvolvidas pela Targa Telematics permitem à LeasePlan 
propor uma solução de mobilidade prática para o condutor e de suporte das atividades dos gestores de frota e mobilidade, 
empenhados em gerir os movimentos dos trabalhadores em total segurança, oferecendo-lhes uma alternativa válida aos 
transportes públicos. 



 

 
A SOLUÇÃO 
 

A solução Corporate Car Sharing, baseada na Open Mobility Platform da Targa Telematics, inclui um portal web e um aplicativo 
dedicado ao condutor, através do qual pode reservar o veículo indicando a hora, data e local de recolha, contactar o help-desk 
disponível 24/7 para resolver quaisquer problemas, visualizar viagens agendadas, ter o histórico de reservas efetuadas e receber 
notificações. Além disso, a tecnologia sem chave adotada permite oferecer um serviço simples, acessível em todos os momentos 
e sem a necessidade de contacto direto entre os utilizadores. Além disso, integra-se perfeitamente nos sistemas e nos processos 
empresariais, simplificando a gestão da atividade da frota, desde a verificação da disponibilidade até à reserva de veículos, 
passando pela elaboração de relatórios. O Corporate Car Sharing é aplicável a qualquer frota, incluindo as equipadas com veículos 
elétricos. Em média, numa frota de 100 veículos, as poupanças traduzem-se numa redução de 15% no consumo de combustível 
e, consequentemente, de CO2 introduzido no ambiente, bem como numa redução de 20% na média dos quilómetros percorridos. 
Soma-se a isso a eliminação dos registos de reserva de papel, o que significa maior eficiência e menor desperdício de papel. 

 

 

AS VANTAGENS 
 

O Corporate Car Sharing da Targa Telematics é a solução 
para compartilhar carros da empresa, o que permite 
otimizar a utilização e reduzir o número total de carros na 
frota. Após apenas três meses de uso, os gestores de frota 
são capazes de calcular os resultados e compará-los com o 
investimento, para tomar decisões corretas e oportunas 
através da solução que melhor se adapta às necessidades 
da sua empresa. Além disso, este serviço garante a máxima 
facilidade de implementação e utilização para o gestor da 
frota, bem como uma experiência de utilizador simples e 
imediata, tornando a mobilidade partilhada facilmente 
utilizável, rápida e eficiente para os colaboradores. 

• Gestão otimizada da frota e dos veículos individuais 
• Aumento dos utilizadores e redução dos custos  
• Redução das emissões de CO2 
• Serviço disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana 
• Tecnologia sem chave, para o acesso fácil e seguro a 

veículos via Smartphone e/ou cartão RFID 
• Redução das despesas incorridas com outros modos de 

deslocamento (por exemplo, táxis) 
• Gestão automatizada da facturação para uso pessoal dos 

veículos, com base no tempo e/ou quilometragem 
• Assistência profissional 24 horas por dia, 7 dias por 

semana 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactos 
Elena Bellini 
Head of Marketing 
Tel. +39 335 135 127 
elena.bellini@targatelematics.com 

 
Susanne Furini 
Communication Manager 
Tel. +39 345 727 4925 
susanne.furini@targatelematics.com 

 
Targa Telematics 
Treviso - Via E. Reginato, 87 
Tel. +39 0422 247 911 
www.targatelematics.com 

 
Portugal  
Rua José Fonseca Carvalho, 9  
2685-869, Prior Velho  
Tel. +351 218 230 904 
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